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Αρχιτεκτονική  

Architecture 

Μέτρο – Τελειότητα – Ανθρωποκεντρισμός  

Moderation – Perfection - Anthropocentrism 

 



 
 

Πόλις – Πολίτης – Πολίτευμα 

City – Citizen - Polity 
 
 

• Πόλις: καθορίζεται από το πολίτευμα - City: determined by the state 

• Πολίτης: μετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων – Citizen: actively participates 

in decision-making 

• Σκοπός: τέλεια και αυτάρκης ζωή – Goal: perfection and self-sufficient life 



Μέτρο- Moderation 

• Μέτρο: αναγκαίο για αρμονία και ειρηνική συνύπαρξη – Moderation: necessary 

for harmony and peaceful coexistence  

• Τέχνη: αποδοκιμάζει την υπερβολή, θέτει στο κέντρο τον άνθρωπο – Art: 

disapproves of  exaggeration, it puts the person at its center 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα: ο Παρθενώνας - 

Representative example : the 

Parthenon  
 

 Καινοτομία Φειδία: ισχυρό πολιτικό 
μήνυμα - Phidias innovation: a strong 

political message 

 

Η πομπή των Παναθηναίων: κορυφαία 
κοινωνική εκδήλωση της αθηναϊκής ζωής 

–  

The Panathenaic procession: a leading 
social event of  Athenian life 

 
 

 
 



Ιππείς και Ολύμπιοι θεοί από ζωφόρο - Horsemen and Olympian gods from frieze 

 

 



• Aνθρωποκεντρική προσέγγιση της τέχνης : για πρώτη φορά άνθρωποι και θεοί μαζί = η 

αποθέωση του πολίτη της αθηναϊκής δημοκρατίας - Anthropocentric approach to art: for the 

first time humans and gods together = apotheosis of  the citizen of  the Athenian democracy 

• Έμφαση στον ρόλο και την πολυμέρεια του ενεργού πολίτη - emphasis on the role 

and multilateralism of  the active citizen 

 

 

 



• Δεύτερη ερμηνεία: η πρόταξη του 

συλλογικού συμφέροντος ως αξία της 

δημοκρατίας - Second interpretation: the 

promotion of  the collective interest as a 

value of  democracy 

• Η θυσία του δημοκρατικού πολίτη ως 

εσωτερική επιταγή - The sacrifice of  the 

democratic citizen as an internal need 

 

  

 

 

 



Στο πλαίσιο της πόλης κράτους και με όχημα την τέχνη κληροδοτήθηκαν αξίες 

όπως: -  

 In the context of  the city-state and with the contribution of  art, values were 

inherited such as: 

 

 

• Το μέτρο - The moderation 

• Η ελευθερία - Freedom 

• Η πάλη για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων - The struggle for established rights 

• Ο συνειδητός αυτοπεριορισμός - Conscious self-restraint 

• Η αυτόβουλη δράση του ενεργού πολίτη - The voluntary action of  the active citizen 
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